FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL NO SERVIÇO
DE PSICOLOGIA APLICADA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA.

Este trabalho apresenta um relato de experiência a partir da atividade
desenvolvida no Projeto Bolsa de Iniciação Acadêmica(PBIA) realizado em sua
totalidade no Serviço de Psicologia Aplicada(SPA) visando a iniciação acadêmica e
profissional dos discentes. O SPA é um serviço escola em que os alunos do curso
de psicologia da Universidade Federal do Ceará – UFC campus Sobral-CE realizam
estágio na área clínica, atendendo demandas de indivíduos de toda a zona norte
do estado. Dito isto, os objetivos desta produção é relatar a importância da
inserção dos alunos de psicologia no serviço escola do curso de psicologia. Com
relação a prática como bolsistas PBIA, é demandado pelo programa o cumprimento
de doze horas semanais, conciliando estes horários com os horários das disciplinas
dos respectivos semestres e, assim, ocorre com os demais bolsistas de forma que
preencha o máximo de turnos possíveis no serviço com a presença de algum
bolsista em cada turno. Nesse período, no SPA, foi possibilitado a prática de muitas
atividades, como a montagem de prontuários, estar presente na sala de arquivos
para atuar junto a possíveis imprevistos, auxílio na recepção, devido a alta procura
desse dispositivo e outras ações relacionadas a comunicação com os estagiários e
usuários do serviço. Vale ressaltar que essas atividades ficaram acordadas no
início do projeto pela coordenadora do Serviço. Alguns aspecto foram importantes
para nosso aprendizado enquanto bolsistas: o contato prévio que podemos ter com
o futuro campo de atuação profissional, a possibilidade de dialogar com os
estagiários de clínica e de aprender quanto a nossa postura diante das pessoas em
sofrimento psíquico que procuram o serviço, conhecer acerca das especificidades
da clínica em psicologia, principalmente no que diz respeito aos aspectos éticos e
ao sigilo profissional que esta clínica nos demanda, além do acompanhamento,
através dos atendimentos dos casos, desde a entrada no serviço até o seu
desligamento.
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